ŠKODA dětem
Podpořené projekty v roce 2019:


Zvonky, z.s.s. – projekt „Podpora pěveckého sboru Zvonky na festivalu Alta Pusteria“



Gytta z.s. – projekt „Podpora sportovně nadaných dětí na jejich cestě na Mistroství Evropy“



Mažoretky Kostelec nad Orlicí z.s. - projekt „Škoda Mažoretkám“



Prostorpro o.p.s. – projekt „Sprirála: prevetivní programy pro základní školy“



Pavel Petr – projekt „Charitativní florbal pro Tadeáška Dragouna“



Domov pod Lípou – projekt „ZOO terapie a hiporehabilitace“



Proxima Sociale o.p.s. – projekt „Rep* není jen hudební styl vol. 3“



Muzeum a galerie Orlických hor – projekt „Muzejní dílna – otevřený prostor pro děti bez rozdílů“



ZŠ a MŠ Trivium Plus o.p.s. – projekt „Nástavba a přístavba ZŠ Trivium Plus o.p.s.“



ZŠ Mladá Boleslav – projekt „Sportujeme jako zdravé děti“



TJ Spartak Vrchlabí – projekt „Sport pro všechny TJ Spartak Vrchlabí“



OD5K10 z.s. – projekt „Vybavení Centra 5KA“



Dům dětí a mládeže – projekt „Na plný plyn se škodou 2019“

Podpořené projekty v roce 2018:


Spolek Mažoretky Dobrovice – projekt „Příspěvek na dopravu na MS v twirlingu v Norsku“



Mateřská škola Borohrádek, p. o. – projekt „Moudré čtení formou hraní



JIŘIČKY z. s. – projekt „Zájezd dětského pěveckého sboru JIŘIČKY na mezinárodní festival Alta Pusteria v
Itálii“



Spolek přátel zrakově postižených dětí – projekt „Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených dětí a
mládeže“



SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC Mladá Boleslav, p. o. – projekt „Pomáháme dětem v nemocnici“
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No Limits z. s. – projekt „Koně dětem“



Město Rychnov nad Kněžnou – projekt „Letní, rekreačně výchovný tábor“



Proxima Sociale, o. p. s. – projekt „“REP“ není jen hudební styl vol. 2“



Gymnázium Dr. Josefa Pekaře – projekt „Pekar – Respekt k odlišnosti nás posiluje a rozmanitost obohacuje
celek“



Občanské sdružení FK Sedmihorky – projekt „Benefice pro Viktorku a Terezku“



Qiido, nadační fond – projekt „CLEVER“



OD5K10, z. s. – projekt „Spolu v Centru 5KA 7“

Podpořené projekty v roce 2017:


Nadání a dovednosti o. p. s. – projekt „Rozhled“



JIŘIČKY MB, z. s. – projekt „Zájezd dětského pěveckého sboru Jiřičky na soutěžní festival do Bulharska“



Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi – projekt „Truhlářský klub pro děti v Mnichově Hradišti“



Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s – projekt „Živá malba v Dětském centru“



Apropo Jičín, o. p. s. – projekt „Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit v Denním stacionáři APROPO“



ZŠ a MŠ Černíkovice – projekt „Talentmánie" - ukaž, co umíš!“



Základní škola a mateřská škola při nemocnici – projekt „Hrajeme si a učíme se v nemocnici“



Sportovní Spolek Bulldog Gym C.F.T. – projekt „Pryč z ulice“



Dětský domov, Dubá, příspěvková organizace – projekt „Deštenský běh 2017“



Českobratrská církev evangelická – projekt „Pobyty pro děti s postižením v Táboře Jana Amose Komenského
v Bělči nad Orlicí“



Dům dětí a mládeže Týniště nad Orlicí – projekt „Dovybavení hudební třídy“



Karate klub Beringin – projekt „Příspěvek na dopravu na Národní pohár nebo na Mistrovství ČR “



Tosara, z. s. – projekt „Víkendové aktivity pro děti a mládež v Ralsku “
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Základní škola speciální Neratov – projekt „Školní zahrada nejen pro výuku dětí s postižením“



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – projekt „NA PLNÝ PLYN SE ŠKODOU 2017“

Podpořené projekty v roce 2016:


Spolek Mažoretky Dobrovice – projekt „Podpora talentovaných dětí: Příspěvek na dopravu a ubytování na ME
twirlingu v Itálii 2016“



Dětský domov, Dubá - Deštná – projekt „Deštenský běh 2016“



MŠ Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153 - projekt „Když děti zpívají“



TJ Sokol Mnichovo Hradiště – projekt „Supermini Tour 2016 a minivolejbaly s podporou Škoda Auto“



Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi – projekt „Truhlářské a volnočasové kluby pro děti v Mnichově
Hradišti“



Solnický Brouček z. s. - projekt „Tvořivé léto s Broučkem“



CENTRUM PRO VŠECHNY - „Hurá jedeme na tábor“



Dům dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou - projekt „ROZJEĎ TO SE ŠKODOU“



ZŠ, MŠ, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav - projekt „Zázemí pro volnočasové
aktivity v dětském domově“



Rodinné Integrační Centrum o. s. – projekt „Vybavení zápůjční didaktické herny a prostor integračního klubu
pro děti s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce“



Centrum LIRA, z. ú. - projekt „Vybavení ambulantního pracoviště rané péče pro rodiny s dětmi raného věku s
postižením v Královéhradeckém kraji“



ProBousov - projekt „Kluci, čtěte!“



SK Klackaři Kostelec nad Orlicí - projekt „Nadhazovací stroj pro softballisty“



Tosara, z. s. - projekt „Víkendové aktivity pro děti a mládež z lokalit Ralsko a Slaný“
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Podpořené projekty v roce 2015:


Spokojený domov, o. p. s. – projekt „Osobní asistence ve škole pro zdravotně postižené děti“



Sanrepo, o. p. s. – projekt „Ploučnice 2015“



Proxima Sociale, o. p. s. – projekt „REP není jen hudební styl“



PROSTOR PRO, o. p. s. – projekt „Primární prevence na základních školách v okrese Trutnov II“



Dětské centrum – projekt „Škoda dětem - Ozdravný pobyt pro děti umístěné v Dětském centru v Mladé
Boleslavi“



Sbor Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi – projekt „Truhlářské a volnočasové kluby pro děti v Mnichově
Hradišti“



Romano lav – projekt „Pryč s nudou“



Dům dětí a mládeže JEDNIČKA – projekt „Sen“



Spolek Mažoretky Dobrovice – projekt „Podpora amatérského sportu: příspěvek na dopravu a ubytování na
Mistrovství světa twirlingu a mažoretek“



OS ORION – projekt „Nácvik sociálních dovedností v Orionu“



OD5K10, o. s. – projekt „Spolu v Centru 5KA 4“



Centrum pro rodinu Náruč, z. s. – projekt „Učení bez Mučení“

Podpořené projekty v roce 2014:


Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům – projekt „Spolu to zvládneme“



Greenstorming – zelená škola o. s. – projekt „Terapie EEG Biofeedback pro děti se SVP“



Město Rychnov nad Kněžnou – projekt „Dejme dětem šanci“



Odbory KOVO MB – projekt „Altamira – historie pro budoucnost“



OS ORION – projekt „PC kurz pro děti ORIONU 2014“



PROSTOR PRO, o. p. s. – projekt „Primární prevence na základních školách v okrese Trutnov“
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R-MOSTY, z. s. – projekt „Zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity dětí v Azylovém domě pro matky s
dětmi R-Mosty“



ROMANO LAV – projekt „Otevřené obzory“



Rychnovský dětský sbor – projekt „Carmina Llangollen“



Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce – projekt „Integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí/rodin do
většinové společnosti“



Spokojený domov o. p. s. – projekt „Osobní asistence ve škole pro děti s autismem“



TJ Sokol Mnichovo Hradiště – projekt „Supermini Tour 2014 – 100 malých volejbalistů s podporou ŠKODA
AUTO“
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